
Ci, którzy jeszcze dwa
– trzy lata temu myœleli,
a tym bardziej g³osili (nawet,
jeœli w duszy gra³o im inaczej),
¿e CD to prze¿ytek, musz¹ teraz
odpokutowaæ i ileœ razy
powiedzieæ: “nie mia³em racji”.
Format ma siê bardzo dobrze
i zapewne bêdzie z nami przez
nastêpn¹ dekadê. Coraz tañsze
urz¹dzenia wygl¹daj¹ i brzmi¹
coraz lepiej. Jak to siê sta³o?
Technika cyfrowa robi takie
postêpy, ¿e potrafi dzisiaj czyniæ
cuda równie¿ na bazie “starych”
formatów, a erozja cenowa
spowodowana zarówno rewolucj¹
kina domowego, jak i nap³ywem
tanich produktów z Chin
spowodowa³y w sumie, ¿e dla
audiofilów znów nasta³y piêkne
czasy. Pewnych rzeczy
przeskoczyæ siê jednak nie da.
Jeœli ma byæ najlepiej, bêdzie tak
jak dawniej - drogo, oj – bardzo
drogo.
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A w kontekœcie topowych urz¹dzeñ bêdziemy s³yszeli nazwy wczeœniej
  nieznane, albo znane tylko w¹skiemu krêgowi zainteresowanych.
   Tak¹ nazw¹ bêdzie dla wielu EMM Labs, firma za³o¿ona przez
    luminarza œwiata cyfrowego, Kanadyjczyka Eda Meitnera.

Prezentowany system transportu i przetwornika to jego najnowsze dzie³o,
synteza ostatnich dwudziestu lat pracy. Ed Meitner to szara eminencja SACD,
cz³owiek, który wie o tej technologii wiêcej ni¿ my wszyscy razem wziêci. No
tak, bo CDSD Special Edition i DCC2e Special Edition to urz¹dzenia SACD.
A mia³o byæ o CD... I bêdzie, jednak wraz z tym systemem
mamy mo¿liwoœæ zerkn¹æ na chwilê pod przykrycie
kryj¹ce wiele tajemnic zwi¹zanych z DSD.

listopad 2006listopad 2006listopad 2006listopad 2006listopad 2006
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Po prawej stronie,

we wnêtrzu przetwornika,
mamy zasilacz impulsowy.

Obok p³ytki z sygna³em
– na wierzchu cyfrowa,

pod spodem analogowa.

P³ytka analogowa
przetwornika
zosta³a wykonana
z drogiego Arlonu 25.
W dolnym prawym
rogu widaæ koœæ DSP
pe³ni¹c¹ funkcjê
przetwornika.

Meitner jest ekspertem od przesy³u danych
œwiat³owodowymi ³¹czami ST. Te tutaj
sprawdzi³y siê lepiej ni¿ ³¹cza elektryczne.

U¿yty tutaj procesor DSD nie jest czêsto
spotykany, jednak nale¿y do najlepszych.

Regulacja si³y g³osu odbywa siê w uk³adach
scalonych ukrytych pod górn¹ p³ytk¹. Bli¿ej
– scalone prze³¹czniki.

PRZETWORNIKPRZETWORNIKPRZETWORNIKPRZETWORNIKPRZETWORNIK
DCC2DCC2DCC2DCC2DCC2eeeee SE SE SE SE SE

Przetwornik, podobnie jak transport, na
pierwszy rzut oka ma doœæ utylitarny wy-
gl¹d, jednak po chwili zaczynamy wy³a-

wiaæ szczegó³y œwiadcz¹ce o tym, ¿e pracowa³
nad tym ktoœ oprócz kowala. Elementy s¹ lekko
zaokr¹glone i chocia¿ nie rzuca siê to w oczy od
razu, to po jakimœ czasie widaæ ró¿nicê miêdzy
“twardymi” urz¹dzeniami studyjnymi, typu “bru-
tal” a EMM Labsem – te¿ funkcjonalnym, a jed-
nak bardziej “dla ludzi”. Poœrodku mamy dwa
wyfrezowane wg³êbienia, a w nich po rzêdzie
przycisków, doœæ du¿ych, podœwietlanych ró¿ny-
mi kolorami – niebieskim, czerwonym lub zielo-
nym, w zale¿noœci od funkcji, któr¹ sprawuj¹.
Górny rz¹d odpowiedzialny jest za sprawy prze-
twarzania – mamy tu wskaŸnik informuj¹cy o pra-
wid³owej synchronizacji z transportem (mo¿na
go taktowaæ sygna³em przetwornika – tak te¿ by³
testowany – lub odwrotnie), nastêpnie dwa przy-
ciski zmieniaj¹ce bazow¹ czêstotliwoœæ zegara –
44,1 oraz 48 kHz, zmianê fazy absolutnej (w do-
menie cyfrowej), dwa rodzaje traktowania sygna-
³u przychodz¹cego – szeroki i w¹ski (o czym za
chwilê) oraz przycisk mute. Najpierw faza – to
wyj¹tkowo przydatny przycisk, który pokazuje,
¿e wiêkszoœæ p³yt ma pomieszane fazy, albo jeœli
ma zachowan¹, to czêsto odwrócon¹. Mo¿na siê
nim bawiæ na okr¹g³o, jednak generalnie zawsze
wola³em dŸwiêk z odwrócon¹ faz¹. Dlaczego –
teoretycznie nie potrafiê uzasadniæ. Znaczne
zmiany wprowadza tak¿e filtr ustalaj¹cy szero-
koœæ odbioru impulsów. W uk³adach cyfrowych
mo¿na bowiem podejœæ do sygna³u “z wiar¹”,
¿e wszystko jest OK, albo za³o¿yæ, ¿e sygna³
jest nieco zniekszta³cony jitterem (nagranym)
i potraktowaæ go z podejrzliwoœci¹. Najlepszy
dŸwiêk otrzymujemy, kiedy przyjmujemy sygna³
“wide”, tj. bez ograniczania jego szerokoœci. Tak
te¿ zabrzmi¹ najlepsze p³yty – przepiêcie na
“narrow” wyraŸnie zuba¿a³o dŸwiêk, zmniejsza-
j¹c jego g³êbiê i rezolucjê. Z kolei przy p³ytach
pop wyraŸnie lepiej by³o w po³o¿eniu “narrow”,
poniewa¿ w “wide” dŸwiêk traci³ nieco na sku-
pieniu i ostroœci. Dolny rz¹dek przycisków s³u¿y
do obs³ugi sekcji przedwzmacniacza – wyboru
wejœæ. Z boku umieszczono okienko, a w nim
du¿e diody LED z niebieskim filtrem, pokazuj¹ce
wysterowanie wyjœcia regulowanego. Do dyspo-
zycji mamy 100 kroków (0-99). Obok umiesz-
czono ga³kê si³y g³osu – i bardzo dobrze, nie
cierpiê przycisków w tej funkcji.

Przetwornik jest g³êboki i koñczy siê dwoma
metalowymi “odbojnikami”, które uniemo¿liwia-
j¹ z³amanie kabli wpiêtych na tylnej œciance, o co
przy zastosowanych w EMM-ie plastikowych
gniazdach ST jest nietrudno. A mo¿liwoœci pod-
³¹czenia urz¹dzeñ s¹ tutaj wyj¹tkowo rozbudo-
wane. Zacznijmy od cyfry: do DCC2e SE mo¿emy
wejœæ sygna³em PCM lub DSD. PCM wprowa-
dzamy wejœciami elektrycznymi – koaksjalnym
i dwoma AES/EBU lub optycznymi – TOSLINK

oraz ST (œwiat³owodowe). Sygna³ DSD mo¿na
dostarczyæ ³¹czem optycznym ST lub elektrycz-
nym, zrealizowanym na dwóch gniazdach BNC.
Obok tych wejœæ mamy coœ, co jest standardem
w studiu, zaœ w naszym œwiecie wci¹¿ uwa¿ane
jest za luksus – gniazda do synchronizacji zega-
rów – elektryczne BNC oraz optyczne ST. Rów-
nie rozbudowana jest sekcja analogowa. DCC2e
SE jest w pe³ni wyposa¿onym przedwzmacnia-
czem, dlatego mamy wejœcie analogowe – zba-
lansowane na XLR-ach oraz niezbalansowane na
RCA – wybieramy je ma³ym hebelkowym prze-
³¹cznikiem na tylnej œciance. Trochê szkoda, ¿e
nie da siê ich zmieniæ z przedniego panelu,
poniewa¿ mielibyœmy efektywnie dwa wejœcia
analogowe. Obok umieszczono nieregulowane
wyjœcie analogowe – na XLR i RCA oraz wyjœcie
regulowane, ponownie w formie zbalansowanej
(XLR) i niezbalansowanej (RCA). Dodajmy do te-
go ³¹cze RS-232 do wpiêcia przetwornika w sys-
temowe sterowanie z³o¿onymi uk³adami (np. za
pomoc¹ sterowników Crestron) oraz gniazdo
sieciowe IEC z wy³¹cznikiem i bêdziemy mieli
zarysowany obraz komplikacji dla studia standar-
dowych , ale dla domu raczej obcych. Trzeba
koniecznie powiedzieæ o tym, ¿e elektryczne
gniazda s¹ znakomite – XLR-y s¹ Neutrika, RCA
nie s¹ z³ocone, bo s¹ lepsze – srebrzone i rodo-
wane, zaœ BNC to u¿ywane w telekomunikacji
gniazda Amphenola.

Wnêtrze przynosi kilka niespodzianek. Pier-
wsza zwi¹zana jest z zasilaniem – EMM Labs sto-
suje zasilacze impulsowe. Wyklête przez u¿yt-
kowników tanich odtwarzaczy DVD, u¿ywane s¹
jednak w urz¹dzeniach Chorda (a wiêc piekielnie
drogich) oraz Linna. Zasilacz w urz¹dzeniu Mait-
nera jest bardzo rozbudowany. U¿yto w nim
transformatora Talema oraz ultra-szybkie diody
i tranzystory. Aby chroniæ uk³ad przed szumem
wysokoczêstotliwoœciowym, zasilacz zamkniêto
w aluminiowej os³onie. Czêœæ elektroniczna zo-
sta³a podzielona miêdzy dwie p³ytki: cyfrow¹
i analogow¹. Pierwsza z nich, wielowarstwowa,
wykonana zosta³a z Teflonu. W jej centrum s¹
dwa uk³ady DSP – jeden od Sony, dekoder DSD
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 Przyciski
steruj¹ce

przetwor-
nikiem

s¹ du¿e
i podœwiet-

lane,
jednak do

wygodnych
nie nale¿¹.

Jedn¹ z kluczowych cech funkcjonalnych przetwornika jest obecnoœæ
pe³noprawnego przedwzmacniacza. Odczyt wskazañ jest bardzo
wygodny dziêki du¿ym wyœwietlaczom LED.

CXD2926 – inny ni¿ powszechnie stosowane dekodery, ale uwa¿any za
lepszy. Sygna³y z wejœæ biegn¹ jednak do innej, du¿ej koœci Xilinxa Spartan
wspomaganej przez mniejsz¹ koœæ tej firmy, zarz¹dzaj¹c¹ sygna³ami zega-
rów – mamy a¿ cztery osobne, bardzo ³adne zegary, z których ka¿dy obs³u-
guje inn¹ czêstotliwoœæ próbkowania. To znacznie lepszy sposób, choæ
bardziej skomplikowany ni¿ uzyskiwanie po¿¹danej czêstotliwoœci w pêtli
PLL odpowiedzialnej w znacznym stopniu za jitter. W Spartanie zachodzi
te¿ proces konwersji sygna³u PCM na DSD i dopiero w takiej formie wy-
sy³any jest on do dolnej p³ytki (taœm¹ komputerow¹). A dolna p³ytka... to
state-of-the-art monta¿u. Wykonano j¹ z materia³u o nazwie Arlon 25,
dziesiêciokrotnie dro¿szego, ale te¿ o tyle lepszego od Teflonu. Pierwszy
raz widzia³em taki monta¿ w urz¹dzeniach Enlightened Audio Design uwa-
¿anych za absolutn¹ czo³ówkê œwiata przetwarzania D/A, jednak od tamtej
pory (minê³o kilka lat) zdarzy³o siê to tylko raz. NajwyraŸniej cena jest
zaporowa. Nie widaæ tutaj ¿adnych klasycznych przetworników D/A, chyba
¿e s¹ schowane pod spodem (niestety bez kompletnej demolki nie da siê
przetwornika rozkrêciæ – a demolowaæ urz¹dzenie za 10 000 USD? - to nie
dla mnie...). Wydaje siê jednak, ¿e dekodowanie sygna³u odbywa siê w pro-
gramowalnych uk³adach DSP, tak¿e Xilinxa, bo takie s¹ na wejœciu do sekcji
analogowej (wspomagaj¹ je pamiêci Philipsa). Przetworniki te maj¹ tylko
jeden cel: zdekodowaæ sygna³ DSD. W transporcie sygna³ PCM z p³yt CD
zamieniany jest bowiem na DSD (firmowa nazwa procesu Meitner Digital
Audio Translator - MDAT), jednak o dwukrotnie wy¿szej czêstotliwoœci
próbkowania ni¿ zapisywany na pytach SACD (5,6448 MHz). Taka czêstot-
liwoœæ jest standardem w studiach nagraniowych operuj¹cych w œrodowis-
ku DSD. Poniewa¿ jednak przetwornik przyjmuje tak¿e sygna³y PCM, ich
drugorzêdn¹ umiejêtnoœci¹ jest dekodowanie standardowego sygna³u.

A czêœæ analogowa jest piêkna, prosta i... piêkna, bo prosta. Nie doœæ,
¿e na p³ytce arlonowej, to ma jeszcze œcie¿ki podwójnej gruboœci z OFC.
Na wstêpie sygna³ pobierany jest do uk³adów LT1223, a nastêpnie obrabia-
ny w koœciach Burr-Browna OPA134. Czêœæ ta jest szczelnie obstawiona
kosteczkami polipropylenowych kondensatorów WIMY. Tu¿ obok tej sekcji
widaæ rozbudowane uk³ady stabilizacyjne – tak jak przy uk³adach cyfro-
wych. Po tej obróbce sygna³ biegnie do scalonych prze³¹czników CMOS
ADG451 (tutaj decydujemy, czy sygna³ biegnie bezpoœrednio do wyjœcia,
czy do regulacji g³oœnoœci), a nastêpnie do dwóch stereofonicznych, cyfro-
wych potencjometrów Dallas Semiconductor DS1267. Tak wiêc nie ma
tutaj wyrafinowanego, osobnego przedwzmacniacza, a po prostu t³umik na
wyjœciu. Trzeba siê bêdzie zastanowiæ, co lepsze – czy minimalizm EMM
Labs, czy zewnêtrzny preamp.
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TRANSPORTRANSPORTRANSPORTRANSPORTRANSPORTTTTT
CDSD SECDSD SECDSD SECDSD SECDSD SE

Podobnie jak
w przetworniku,

zasilacz jest
impulsowy.

Poœrodku napêd
Philipsa z bardzo

rozbudowanym
uk³adem

t³umienia drgañ.
Z ty³u uk³ady

DSP zamienia-
j¹ce sygna³

PCM na DSD.

Transport
posadowiono
na sandwichu
z polimeru,
aluminium i stali,
a od góry usztyw-
niono p³ytk¹
polimerow¹.

Napêd, trochê niespodziewanie, nie jest top-
loaderem, ale klasycznym urz¹dzeniem z szufla-
d¹. Mo¿e nie powinienem traktowaæ tego jako
niespodzianki, przecie¿ istnieje wiele znakomi-
tych napêdów z szuflad¹, ¿eby wspomnieæ VRDS
(teraz w wersji NEO), napêdy Marka Levinsona
i Linna (g³êboko modyfikowane Philipsy) i parê
innych. Jednak znaczniejsza liczba drogich od-
twarzaczy CD stosuje napêdy typu toploader,
st¹d moje pocz¹tkowe zdziwienie.

Sterowanie CDSD jest bardzo proste – po-
œrodku mamy szufladê, nad ni¹ bardzo du¿y
i czytelny wyœwietlacz na diodach LED z niebies-
kim filtrem (czêœæ komunikatów wystêpuje w
postaci podœwietlanych, sta³ych napisów – tak¿e
w kolorze niebieskim). Nie ma funkcji Text.
Obok, w identycznym frezie jak w przetworniku,
umieszczono przyciski steruj¹ce. Podœwietlane
s¹ na pomarañczowo, oprócz œwiec¹cego na cze-
rwono przycisku pauzy i niebieskiego wskaŸnika
komunikacji miêdzy napêdem i przetwornikiem.
Z ty³u: wyjœcia ST z sygna³em DSD oraz sygna-
³em taktuj¹cym, elektryczne wyjœcie PCM typu
AES/EBU oraz gniazda (ST i BNC) s³u¿¹ce do
synchronizacji z zewnêtrznym sygna³em zega-
ra. I jeszcze gniazdo sieciowe IEC. Warto tutaj
wspomnieæ, ¿e zarówno z przetwornikiem, jak
i z napêdem otrzymujemy firmowe, wykonane
dla EMM Labs przez Raya Kimbera, ³adne kable
sieciowe PK14. Podobnie jak w przypadku prze-
twornika, tak i tutaj wszystkie metalowe ele-
menty chassis wykonano z aluminium.

Po zdjêciu górnej, “g³uchej” przy opukiwaniu
œcianki okazuje siê, ¿e przyklejono do niej du¿y
p³at niebieskiego, lekko uginaj¹cego siê pod na-
ciskiem laminatu polimerowego. Takimi samymi
p³ytkami oklejono wszystkie œcianki. Napêd Phi-
lipsa wraz z p³ytk¹ sterowania przykrêcono na
swego rodzaju podeœcie z aluminiowej p³yty t³u-
mionej laminatem, przymocowanej do “wrêg”
biegn¹cych w poprzek urz¹dzenia. Na p³ytce ze
sterowaniem uwagê zwraca du¿y uk³ad DSP LSI
Logic ZiVA5 oraz koœæ Philipsa do SACD SA-
A7329 (taka sama, jak w odtwarzaczu SACD/
DVD DV9000 Cineo...). NajwyraŸniej albo firma
dostaje to z “dobrodziejstwem inwentarza”, albo
mo¿na wyjœæ sygna³em cyfrowym PCM z p³yt
SACD. Na p³ytce mamy dwa zegary – jeden dla
serwo napêdu, a drugi dla uk³adu LSI. G³ówna
czêœæ przetwarzania znajduje siê na du¿ej p³ytce
przy tylnej œciance. Mamy tutaj a¿ dwa takie sa-
me uk³ady Spartan, jak w przetworniku, wraz
z dedykowanym im zegarem. To w nich przepro-
wadza siê upsampling sygna³u PCM do DSD.
Z boku, podobnie jak w DCC2e SE, znalaz³ siê
du¿y zasilacz impulsowy w identycznej “klatce”
z aluminium. Co ciekawe, ¿aden z elementów
wewn¹trz napêdu, poza wspomnianym ekranem
zasilacza, nie wymusza tak wysokiej obudowy

urz¹dzenia. Z powodzeniem mog³aby byæ wyso-
koœci przetwornika, a nawet ni¿sza. Byæ mo¿e
w grê wchodzi³y inne, nie tylko estetyczne czyn-
niki, np. potrzeba oddalenia metalowej górnej
œcianki od uk³adów. To ca³kiem sensowne,
wzi¹wszy pod uwagê ogólny odwrót od zakrywa-
nia elektroniki metalowymi ekranami – popatrz-
my na przyk³ad Marantza i modu³ów HDAM, na
pocz¹tku starannie ekranowanych, teraz ca³ko-
wicie wyzwolonych z pancerza. Okazuje siê bo-
wiem, ¿e pr¹dy wirowe indukowane w ekranie
s¹ na tyle znacz¹ce, ¿e wtórnie moduluj¹ sygna³,
który jest za nie odpowiedzialny.

Obydwa urz¹dzenia, jak wspomnia³em, maj¹
doœæ prost¹, acz ca³kiem przyjemn¹ liniê i widaæ,
¿e chodzi³o przede wszystkim o u³atwienie ¿ycia.
Dlatego ciê¿ko poruszaj¹ce siê guziki steruj¹ce
s¹ pewnym zaskoczeniem. Mo¿na oczywiœcie
skorzystaæ z systemowego pilota, jednak uk³ad
przycisków powoduje, ¿e np. zamiast przesko-
czyæ w przód, bardzo czêsto prze³¹cza³em we-
jœcia. Wa¿ne jednak, ¿e pilotem mo¿na wy³¹czyæ
podœwietlenie guzików zarówno w transporcie
(wraz z wyœwietlaczem), jak i w przetworniku
(tak¿e z LED), a ponadto zmieniæ fazê absolutn¹.
I jeszcze raczej œmieszne nó¿ki pod urz¹dzenia-
mi bêd¹ wymaga³y podjêcia pewnych kroków (w
kierunku sklepu z akcesoriami).

Jest w dzia³aniu systemu kilka problemów,
których sam nie potrafiê rozwi¹zaæ. Na przyk³ad
taki: w ofercie EMM Labs s¹ urz¹dzenia studyj-
ne i “domowe” (te ostatnie ³adniej wykonane),
a wœród nich wielokana³owe i stereofoniczne.
Testowany przetwornik jest stereofoniczny, jed-
nak napêd wysy³a obydwa rodzaje sygna³ów. Kie-
dy wk³adamy do napêdu p³ytê SACD, automa-
tycznie wybiera on czêœæ dysku z sygna³em wie-
lokana³owym (SACD mch), jednak z przetworni-
ka otrzymujemy sygna³ stereo. Po prze³¹czeniu
na sekcjê stereofoniczn¹ tej p³yty nic w dŸwiêku
siê nie zmienia, a przynajmniej ja nic nie s³yszê.
Czy to znaczy, ¿e przetwornik sam wykonuje
downmix (jak w DVD-A)? A mo¿e robi to prze-
twornik? Nie jest te¿ jasne, czy sygna³ z wejœcia
analogowego w przetworniku jest konwertowa-
ny do cyfry i obrabiany jako DSD. Ostatecznie na
p³ytce nie widaæ by³o prze³¹czników decydu-
j¹cych o tym, czy sygna³ do uk³adów analogo-
wych audio p³ynie z koœci DSP, czy z wejœcia
analogowego.

Patrz¹c na system EMM Labsa, pomimo wielu
ciekawych szczegó³ów, nie da siê nie spostrzec,
¿e nie za wygl¹d, ani nawet nie za jakoœæ wyko-
nania firma ma swoich admiratorów – wiêcej
frajdy mo¿na mieæ z ogl¹dania i dotykania dCS-a,
Gryphona, Marka Levinsona czy Accuphase’a. Je-
dyne co pozostaje, to dŸwiêk.
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Du¿y, czytelny wyœwietlacz odtwarzacza znakomicie u³atwia
orientacjê w “terenie”.

To wszystkie komunikaty (oprócz cyfr), jakie mo¿emy otrzymaæ na
wyœwietlaczu. Szkoda, ¿e nie ma CD-Textu.

WHO IS WHO?
Firma EMM Labs powsta³a w roku 1998 w kanadyjskim, olimpijs-

kim mieœcie Calgary. Jej “ojcem za³o¿ycielem” zosta³ Ed Meitner,
cz³owiek pozyskany z firmy A/D/S, odpowiedzialny za zbudowanie
pierwszych profesjonalnych przetworników A/D i D/A sygna³u DSD.
Pierwsze urz¹dzenia przeznaczone by³y wy³¹cznie na rynek profesjo-
nalny. Wi¹¿e siê to z genez¹ firmy: oto Sony i Philips, planuj¹c szerok¹
ekspansjê formatu SACD, zda³y sobie sprawê z tego, ¿e wprawdzie
dysponuj¹ wysokiej klasy formatem (nota bene pierwotnie przezna-
czonym dla celów archiwizacyjnych, dla zwyk³ych danych), jednak ich
s³aboœci¹ jest brak wysokiej klasy przetworników. Do realizacji tego
przedsiêwziêcia wybrano Eda Meitnera, u którego zamówiono pierw-
szych 140 sztuk stereofonicznych urz¹dzeñ, które przyjê³y nazwê
Mark 1. Ich budowa zajê³a obeznanemu w przedmiocie Meitnerowi
tylko trzy miesi¹ce, jednak od razu zosta³y one entuzjastycznie przy-
jête przez œrodowisko studyjne.

Poza kilkoma nagraniami wielokana³owymi, przeprowadzonymi
przez Philipsa przy u¿yciu ich w³asnego, prototypowego rekordera
oraz oœmiokana³owych przetworników DSD, niemal wszystkie na-
stêpne nagrania wykonywane przez wytwórnie p³ytowe, np. najwa¿-
niejsz¹ dla SACD – Sonoma, by³y wykonywane przy u¿yciu kolejnych
generacji przetworników Eda Meitnera, Mark II oraz Mark III, od
którego liczy siê erê komercyjnych produktów tego in¿yniera. Do
nagrañ u¿ywano modyfikowanego rekordera Sony DADR-5000 przy-
gotowanego pocz¹tkowo przez Sony Pictures dla potrzeb przemys³u
filmowego. Pierwszym produktem nie tylko dla studiów, ale tak¿e dla
audiofilów, przygotowanym pod szyldem EMM Labs, by³ pokazany
w roku 2003 napêd SACD-1000, modyfikowana wersja odtwarzacza
Philipsa po³¹czonego z przetwornikiem DAC8 za pomoc¹ ³¹czy op-
tycznych ST. Podstaw¹ prac Meitnera by³o zmniejszenie jittera, na
który sygna³ DSD jest szczególnie nara¿ony. Prace rozpoczê³y siê
w roku 1991, a w roku 1995 opatentowa³ on uk³ad eliminuj¹cy tego
typu zniekszta³cenia.

Ed Meitner odpowiedzialny jest tak¿e za powstanie ca³ej linii pro-
duktów firmy Museatex, a tak¿e za zapocz¹tkowanie kriogenicznej
obróbki p³yt CD.
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Transport sterowany jest
identycznymi przyciskami
jak przetwornik – nie s¹
najwygodniejsze, lepiej
korzystaæ z pilota.

Obydwa urz¹dzenia zosta³y wyposa¿one
w wielk¹ liczbê przy³¹czy, dziêki czemu

ich funkcjonalnoœæ jest niebywa³a. Uwagê
zwracaj¹ gniazda do przesy³u danych

zegara.

Urz¹dzenia EMM Labs uros³y do rangi
wzorca   -   s³u¿¹   do   demonstrowania,
jak móg³by brzmieæ dŸwiêk kodowany

w DSD, jeœliby siê to zrobi³o porz¹dnie. Testuj¹c
niegdyœ urz¹dzenia dCS-a Verdi-LaScala/Delius/
Verona (test Audio 8/04), mia³em mo¿liwoœæ po-
s³uchania p³yt SADC na jednym z topowych od-
twarzaczy tego formatu. DŸwiêk by³ wyj¹tko-
wy, jednak, prawdê mówi¹c, nie porazi³ mnie
i znacznie bardziej ceniê dCS-a za to, co potrafi
robiæ z klasycznymi p³ytami CD. Byæ mo¿e to
sprawa zdolnoœci, a zapewne w wiêkszej mierze
know-how dostarczonego przez Sony i Philipsa,
ale przebywaj¹c z EMM Labsem mo¿na daæ siê
przekabaciæ. Mo¿e nie na SACD jako takie, ale na
SACD z EMM Labsem. Bez mrugniêcia okiem
mogê powiedzieæ, ¿e jest to najlepsze urz¹-
dzenie tego formatu, jakie w ¿yciu s³ysza³em,
w³¹czaj¹c w to profesjonalne rejestratory DSD,
których sekcja odczytuj¹ca, w porównaniu z pre-
zentowanym systemem, jest ¿a³osna. Poza tym,
¿e w dziedzinie SACD najlepszy, to jest to po
prostu fenomenalny odtwarzacz CD z piêknym
dŸwiêkiem. Najkrócej mo¿na go okreœliæ jako
pe³ny, nasycony i skoñczenie kompletny. Mamy
znakomicie trzymany balans tonalny z leciutkim
naciskiem na œrednicê i g³êboki bas. Góra jest te¿
fantastycznie rozbudowana i przypomina w du-
¿ej mierze to, co robi z p³ytami CD Ancient Au-
dio Lektor Grand (test Audio 10/04), a teraz te¿
Lektor Prime. W krakowskich odtwarzaczach
siedz¹ jednak na wyjœciu lampy, a tutaj o lampach
dawno zapomniano. DŸwiêk, w porównaniu z ta-
kimi wyczynowcami w dziedzinie definicji, jak
dCS Verdi-LaScala/Delius/Verona, dCS P8i (SACD,

test Audio 2/06), Gryphon Mikado
(CD, test Audio 9/04) i Lektorem
Prime (CD), jest nieco ³agodniej-
szy i bardziej nastawiony na poka-
zywanie p³ynnoœci muzyki ni¿ jej
szczegó³ów. Nie znaczy to, ¿e
rozdzielczoœæ jest gorsza, to nie
takie proste – EMM Labs startuje
z najwy¿szej belki i takie drobiaz-
gi s¹ poza nim. Chodzi o to, ¿e
np. kiedy uderza du¿y zespó³ dê-
ciaków, jak z nowej, bardzo dob-
rej p³yty Anthony’ego Wilsona
Power of Nine (Groove Note,
GRV1035-3, SACD/CD), nie s³y-
szymy pêkaj¹cych kryszta³owych

kieliszków w kredensie teœciowej, a raczej nagle
znajdujemy siê w jedwabnej poœcieli. Jak piêœæ
w jedwabnej rêkawiczce – jest i si³a, i ³agodnoœæ.
Niewiarygodna jest tak¿e przestrzeñ – to zdecy-
dowanie mój faworyt w tej dziedzinie, który  po-
dejmuje równorzêdn¹ walkê z moim dotychcza-
sowym wzorcem, Lektorem Grand. Przestrzeñ
kreowana przez kanadyjski odtwarzacz jest ob-
szerna, genialnie rozci¹gniêta we wszystkie stro-
ny i pokazuje wydarzenia w delikatnej odleg³oœci,
jakby stara³ siê przypomnieæ o tym, ¿e wokaliœci,
nawet tak intymnie nagrani jak Ian Shaw (Drawn
To All Things, LINN, AKD 276, SACD/HDCD),
nie mog¹ fizycznie siedzieæ nam przed nosem,
a wielka orkiestra symfoniczna, jak z p³yty z Sym-
foni¹ nr 13 Szostakowicza (MDG 937 1205-6,
SACD/CD), nie jest w stanie pomieœciæ siê nawet
w pokoju s¹siada, tylko musi byæ dalej i mieæ od-
powiedni wolumen.

Wspomina³em o “rozpoznaniu” sprawy DSD.
Tak, EMM Labs pokazuje wreszcie, gdzie le¿y
pies pogrzebany. Szczególnym zwolennikiem
SACD nie jestem, jednak w tym przypadku (to
wyj¹tek, póki co) podpisujê siê pod t¹ technolo-
gi¹ obydwoma rêkami. Ale... ale pod warunkiem:
tylko wtedy, kiedy p³yty zosta³y zarejestrowane
w domenie DSD. Pomimo ¿e odtwarzacz piêknie
pokazuje wszelkie p³yty (to jego cecha wrodzo-
na), nie zniechêcaj¹c nas do nich tylko dlatego,
¿e s¹ gorzej nagrane, to wyraŸnie pozycjonuje
p³yty ze wzglêdu na sposób rejestracji i obróbki.

Wspomniany Ian Show (piêkna p³yta) zabrzmia³
znakomicie – z cudownym pog³osem i ze swo-
bod¹. Jednak jeszcze lepiej (czy to mo¿liwe?) za-
brzmia³a inna realizacja Linna, p³yta Barb Jungr
Love Me Tender  (L INN, AKD 255,  SACD/
HDCD), oczywiœcie z coverami “boskiego” Elvi-
sa. Zupe³ne os³upienie przysz³o zaœ, kiedy zagra-
³a testowa p³yta firmy KEF (niestety nie do
sprzeda¿y), przygotowana przez japoñsk¹ firmê
EXTON (KEF Ultimate Resolution Demonstation
Disc, EXTON, SACD/CD), tak¿e zarejestrowana
w domenie DSD. Równie¿ nieŸle, chocia¿ wyraŸ-
nie gorzej zabrzmia³y p³yty SACD tworzone
z taœm matek analogowych. Tutaj zarówno naj-
nowsze remastery firmy Concord Jazz, a tak¿e
Mobile Fidelity, w tym moja ulubiona – Concierto
Jima Halla (MSFL, UDSACD 2012, SACD/CD),
gra³y g³adko, p³ynnie, jednak ju¿ bez tej wnikaj¹-
cej w ka¿dy zakamarek instrumentu, jedwabnej
soczewki. Ale to i tak s³odycz w porównaniu
z ogromn¹ wiêkszoœci¹ p³yt transkrybowanych
z taœm PCM. Nowe edycje p³yt Music for the
Masses oraz Violator grupy Depeche Mode (Mu-
te, DMCD7, SACD/CD; DVD-A, Collectors Edi-
tion) mia³y mocny, dynamiczny dŸwiêk, jednak
z wyraŸnymi oznakami rozjaœnienia. Zupe³nie
dramatycznie zabrzmia³y natomiast wersje SACD
p³yt Sacred Love Stinga oraz So Petera Gabriela
(nie podajê numerów katalogowych, bo szkoda
na nie miejsca) – ostroœæ, brak basu, sp³aszczona
dynamika, po prostu horror. Niestety 90 % p³yt
SACD to konwersja z PCM...

Wracaj¹c jeszcze na moment do CD - kana-
dyjska machina gra nies³ychanie gêstym, pe³nym
dŸwiêkiem, który “odpuszcza” wiele s³abiej na-
granym p³ytom. A nie robi tego przez zamazywa-
nie. Raczej wydobywa sk¹dœ pok³ady tego, co
w p³ytach najlepsze – a to dynamika, a to niski
bas, a to plany dŸwiêkowe. Wprawdzie zwolen-
nicy grania mocniejszym, wyraŸniejszym rysun-
kiem instrumentów (dCS, Gryphon, a tak¿e Lek-
tor Grand AA) powiedz¹, ¿e EMM Labs gra zbyt
‘legato’, jednak ja mówiê, ¿e gra tak, jak powi-
nien, a w ka¿dym razie tak, jak mo¿e brzmieæ
prawdziwa muzyka. Na pewno dochodzimy do
granic mo¿liwoœci wspó³czesnej techniki CD
i wkraczamy na tereny filozofii dŸwiêku.

Wojciech Pacu³a

CDSD +DCC2e
Cena [z³] 35 902+53 442
Dystrybutor FAST

www.

Wykonanie i komponenty
Wszystko ma tu swój cel i przeznaczenie, st¹d raczej
utylitarna, skromna obudowa. Wewn¹trz mistrzostwo
techniki cyfrowej, z uk³adami DSP (w tym przetworni-
kami) zaprogramowanymi osobiœcie przez Meitnera.
Funkcjonalnoœæ
Studyjny rodowód. Czego dusza zapragnie, ale trzeba
siê na tym trochê znaæ.
Brzmienie
Genialne w naturalnoœci. Pe³nia i “kompletnoœæ”
dŸwiêku. Jeden z kilku najlepszych odtwarzaczy CD na
œwiecie, a w kategorii SACD – absolutnie najlepszy.


